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วนัน้ันที่คาดหวงั 
โดย 

ภราดาบญัชา  แสงหิรัญ 

การสัมมนาเจ้าหน้าทีป่ระจ าปี 2553 
วนัที ่7 สิงหาคม 2553 

ณ John XXIII Conference Center 
เวลา 15.00 น. 
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บทน า 

• การจดัฉลองครบรอบ 40 ปี  ม. 
อสัสมัชญั 

• การจดัสมัมนาประจ าปีของ  
เจา้หนา้ท่ีในอดีต 

• แนวความคิดในการจดัสมัมนา 
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เส้นทางสาย          ผ่านหลกัก.ม.ที่ 40... 
สู่ ก.ม. 50 และต่อไปในอนาคต 

• มองยอ้น 40 ปี อดีตท่ีผา่นมา 

• แลไปขา้งหนา้ 

• ... ถึงปีท่ี 50 

• สู่ความเจริญกา้วหนา้ท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

AU 
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เชิญทุกคนมส่ีวนร่วม 

1. ร่วมสร้างครอบครัว          ใหเ้ป็น
ครอบครัวท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของความ
มัน่คง เป็นเสมือนครอบครัวท่ี 2 

2. มีความเป็นมืออาชีพในหนา้ท่ีการงาน 

 - ผลิตผลท่ีมีคุณภาพ 

 - มีการพฒันาตนเอง/พฒันาคน 

3.  ร่วมมือร่วมใจ เพ่ือสร้างพลงัท่ีเหนือกวา่ 

AU 



Page 5 

ร่วมกนัสร้าง 

1. Esprit de corps 

2. Self-Led organization 

3. To take         to the Top… 

through commitment 

engagement and re-

innovation 

AU 
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ฝันวนัน้ันที่คาดหวงัท าให้เป็นจริง  

1. เราแต่ละคนจะมีส่วนร่วมในการ
ฉลองครบรอบ 40 ปีน้ี ไดอ้ยา่งไร? 

 - พิจารณาตนเอง 

 - พิจารณาหน่วยงาน 

2. วางแผนประจ าปี 
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บทเรียนที่       การท างานเป็นทีมที่มี
สมรรถนะสูง 

* บทเรียนท่ีไดจ้ากฝงูห่าน 

หน่ึง 



การบินของห่านจะอยูใ่นรูปของตวั V (71%) 



ห่านตวัใดตวัหน่ึงหลุดจากรูปตวั V มนัจะถูกดึงเอามาในฝงูเช่นเดิม 



เม่ือจ่าฝงูเร่ิมเหน่ือย จะมีการผลดัเวรกนัมาน าเป็นจ่าฝงู 



เม่ือห่านตวัใดตวัหน่ึงป่วยหรือถูกยงิบาดเจบ็ จะมีห่าน 2 ตวั ตามไปคอยป้องกนั 
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บทเรียนที่       บทเรียนที่ได้จาก... สอง 

การแข่งขนัฟุตบอลโลกปี 2553 เร่ิมจาก

วนัท่ี 11 มถุินายน 2553 ถึงวนัท่ี 11 

กรกฎาคม 2553 
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ดูดาวดวงเด่น 

• Wayne Rooney - ประเทศองักฤษ 

• Cristiano Ronaldo - ประเทศโปรตุเกส 

• Lionel Messi - ประเทศอาร์เจนตินา 

• Kaka - ประเทศบราซิล 
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ส่ิงที่ควรพจิารณา 

• การเล่นเป็นทีม... 

• การท างานเป็นทีม... 
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บทเรียนที่ควรค านึง 

1. ความส าเร็จอนัยิง่ใหญ่ จะเกิดจากคนๆ 
เดียวนั้นยาก 

 - ตวัอยา่งของความส าเร็จอนัยิง่ใหญ่ 
ยงัมีโคช้สุดยอด 

2. พนัธกิจในชีวติของเราคือการมอบ
ของขวญัท่ีเรามีเพื่อประโยชน์สุขของ
ผูอ่ื้น 
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การท างานเป็นทีม 

 
 

• การท างานเป็นทีมหมายถึง
กระบวนการ การท างานใหบ้รรลุ
เป้าหมาย โดยคนหลายคนร่วมมือกนั
ท า 

  - ใชท้กัษะร่วมกนั และเสริมกนั 
  - ใชค้วามคิดร่วมกนั 
  - รับขอ้มูลป้อนกลบั เพ่ือแกไ้ข 
  - เป็นการมองต่างมุม 
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การท างานเป็นทีม (ต่อ) 

• แต่ละคนมีความสามารถท่ีแตกต่างกนั 
• มีมุมมองท่ีต่างกนั 
• บ่อยคร้ัง คนเก่ง อาจจะดูถูกคนอ่ืน 
• ตอ้งคอยฟังผูป้ระสานงาน 
• ใหโ้อกาสทุกคนใชค้วามสามารถท่ีมี 
• เปรียบดงัเช่น ดนตรีมีไวทยากรณ์ 
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ทมีทีด่คีอืกญุแจแห่งความส าเร็จ 

• บางคนอาจจะเก่งในบางเร่ือง แต่ถา้
ท างานร่วมกบัทีมไม่ได ้จะไม่ประสบ
ความเร็จ 

• แมแ้ต่ในทีมท่ีมีวฒันธรรมท่ีต่างกนั ยงั
สามารถเป็นจุดแขง็ของทีมได ้
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จากการดูฟุตบอลโลก 2553 
1. ทีมท่ีเดก็กวา่ขาดประสบการณ์ แต่มีแรง
กระตุน้ และเล่นเป็นทีมสามารถเอาชนะทีม
ท่ีมีประสบการณ์กวา่ หรือมีดาวเด่นเล่นเก่ง
เฉพาะตวั 

       - ดาวเด่นบางคร้ังท าใหก้ารเล่นเป็นทีม         
 เสีย 

2. เราตอ้งการทีมท่ีเล่นตามกลยทุธ์ท่ีโคช้ได้
วางไว ้

3. เราควรสงัเกตการวางแผน ทีมเวิร์กและการ
จดัวางตวัในทีม 
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การสร้างความสมดุล 
• บางคนกพ็ยายามตั้งรับ บางคนรุกฆาต 
• เนน้ยทุธศาสตร์ท่ีเหนือชั้น มีการวางแผนท่ีดี 
• มีจิตวิญญาณของนกัสู้ท่ีไม่เคยยอมแพ ้หรือ

ทอ้ถอย 
• มีการใหก้ าลงัใจบุคลากรในทีม 
• มีความเป็นระเบียบวินยั 
• มีการศึกษาคู่ต่อสู้อยา่งใกลชิ้ด 
• มียทุธศาสตร์ท่ีเห็นผลไดช้ดัเจน 
• มีการส่ือสารระหวา่งโคช้กบัลูกทีมอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
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พลงัของการท างานจะเกดิขึน้ได้อยู่ที.่.. 
1. ทีมงานตอ้งมี Shared values ร่วม 
2. สละผลประโยชน์ส่วนตน 
3. การท างานเป็นทีมจะแยกผูช้นะออกจากผูแ้พ ้
4. การท างานเป็นทีมไม่ใช่ท าบางเวลา แต่ตอ้งท าเป็น

ทีมตลอดเวลา 
5. หวัหนา้ทีมจะตอ้งหาพลงัของการท างานเป็นทีม

ไดจ้ากคุณสมบติัพิเศษ ของแต่ละคนมาใชใ้นทีม 
6. แต่ละคนมีระดบั ความไว้วางใจในทีมงานของตน

ขนาดไหน 
      - เป้าหมายท่ีมีจะตอ้งอยูใ่นแนวเดียวกบั Shared    

values ของทีม 
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ทมีจะท างานได้ดเียีย่มเมื่อไร? 
• แต่ละคนตอ้งมีเวลาไตร่ตรองและ charge batteries 
• รู้จกัส่ือสารในแนวตั้ง และแนวราบอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
• ฝึกฝนในการต่อสู้ 
• น า Synergy มาใช ้
• ทุกคนมีส่วนในความส าเร็จของทีม 
• มีความคิดในทางท่ีดี มีทศันคติไปในทางบวก (ต่อสู้

เพื่อท่ีจะชนะ) 
• เม่ือสมาชิกของทีมแต่ละคนมีความรับผดิชอบอยา่ง

เตม็ท่ี และพยายามไปสู่ความเป็นเลิศ จะเกิดความ
ไวว้างใจ และผลลพัทจ์ะเพ่ิมข้ึนเป็นทวคูีณ 
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ข้อคดิ! 

• ทีมงานของคุณ... ท างานไดผ้ลงาน
อยูใ่นระดบัใด? 

• พร้อมท่ีจะท างานเป็นทีมท่ีดีหรือยงั? 
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ในโลกนีเ้ร่ืองใหญ่ๆ มีเพยีง 3 เร่ือง: 

1. “เร่ืองตวัเอง” ---- อะไรกช่็างท่ีเรา
จดัการเองได ้

2. “เร่ืองคนอ่ืน” ---- อะไรกช่็างท่ีคน
อ่ืนเป็นผูค้วบคุม 

3. “เร่ืองของสวรรค”์---- อะไรก็
ตามท่ีเหนืออ านาจควบคุมของ
มนุษย ์ถือเป็นเร่ืองสวรรค ์
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ปัญหาของมนุษย์มาจาก... 

• ลืมท า “เร่ืองตวัเอง” 

• ชอบยุง่ “เร่ืองคนอ่ืน” 

• กงัวล “เร่ืองของสวรรค”์ 
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ฉะน้ันหากต้องการผ่อนคลายง่ายนิด
เดยีว 

• จดัการ “เร่ืองตวัเอง” 

• อยา่ยุง่ “เร่ืองคนอ่ืน” 

• อยา่กงัวล “เร่ืองของสวรรค”์ 


